
       να από τα πράγματα που 
          αντιμετωπίζουμε ως δεδομένα 
σε αυτή την πόλη είναι η ιστορία. 
Μας φαίνεται πολύ φυσικό, για πα-
ράδειγμα, το να αλλάζει κάποιος χώ-
ρος χρήσεις στην πάροδο του χρόνου, 
τόσο απλό όσο το να παίρνεις ανάσα. 
Αυτή η μαγικά αβίαστη εναλλαγή που 
τα πράγματα διαδέχονται το ένα το 
άλλο, μα κουμπώνουν αριστοτεχνικά 
και γίνονται συνήθεια δεν είναι κάτι 
που το βρίσκει κανείς παντού.

Αυτό σκεφτόμουν χαζεύοντας τον 
χώρο στο ολοκαίνουριο Dope 
Roasting Co. Πρόκειται για ένα καφέ 
που πήρε τη δική του θέση σε ένα 
ιστορικό κτήριο του κέντρου, ηλικίας 
180 ετών και βάλε κληρονομώντας 
την αύρα ενός οπλοπωλείου, ενός 
υφασματάδικου, μιας γκαλερί κι 
ενός καταστήματος με πόμολα. 

Τίποτα όμως δε φέρνει εδώ μέσα 
μελαγχολία. Αντίθετα, η φρεσκάδα 
βασιλεύει. Ο Παναγιώτης Πιλαφάς, 
ο Αντώνης Τζαρουκιάν, ο Σπύρος Πι-
λαφάς και ο Γιάννης Βλαχόπουλος 
έστησαν και δουλεύουν ένα φωτεινό 
πρότζεκτ, το οποίο θυμίζει έντονα τα 
όμορφα specialty café του εξωτερι-
κού. Να πάτε για τα άκρως ενδιαφέ-
ροντα blends που έχουν φτιαχτεί 

από τον Αντώνη Τζαρουγκιάν, στο 
δικό τους roastery παρακαλώ (!), το 
ένα με καφέδες που προέρχονται 
από την Γουατεμάλα, την Ονδούρα, 
την Βραζιλία και την Αιθιοπία και 
«πάει» πολύ με γάλα κι ένα δεύτερο 
με καφέδες από την Βραζιλία, την 
Αιθιοπία και την Ινδία, αρκετά 
ισορροπημένο και ευκολόπιοτο. 
Επίσης, διαθέτουν κι έναν 
single origin, o oποίος σημειώ-
στε ότι αλλάζει τακτικά, ανάλο-
γα με τη διαθεσιμότητα. 

Το σημείο που θα κολλήσετε 
όμως είναι τα γλυκά τους. Σε συ-
νεργασία με τον αρτοποιό 
Kamel Saci προσφέρουν συγκλο-
νιστικά brioche, απλά-βουτύ-
ρου, με μήλο ή σοκολάτα, κέικ 

λεμονιού, με καρότο ή με φιστίκι, 
υπέροχα cinnamon rolls, αλλά κι εκεί-
νες τις εκπληκτικές, φινετσάτες γαλλι-
κές μπουκίτσες, τα cannelés που εμέ-
να προσωπικά με ξετρέλαναν όταν τα 
πρωτοδοκίμασα στο Bordeaux, με 
εκείνη την πικάντικη γλύκα βανίλιας 
και την τραγανή καραμελένια κρού-
στα τους (so posh). Θα βρείτε επίσης 
και αρκετές επιλογές σε αρμυρά, χορ-
ταστικά brioche, εννιά αν δεν κάνω 
λάθος, στις οποίες μπορείτε να προ-
σθέσετε και τον δικό σας συνδυασμό, 
ενώ αν σας παίρνει χρονικά ανεβείτε 
να χαλαρώσετε στο πατάρι με τον 
καφέ και το γλυκό σας ανά χείρας  και 
δε θα το μετανιώσετε. La Vita è Bella. 
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Tα ολόφρεσκα μπριός

Τα cannelés του Dope δεν υπολείπονται σε τίποτα έναντιαυτών των  παραδοσιακών που βλέπετε στη φωτογραφία


